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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen fractie kernachtig Druten inzake
volle ondergrondse containers & bijzettingen.
Kernboodschap
Voor de inzameling van de diverse afvalfracties maken we gebruik van ondergrondse
inzamelcontainers (o.c’s). De lediging van deze containers wordt verzorgt door Dar. De
ledigingsfrequentie is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Tot voor kort
verliep de inzameling op deze wijze doorgaans goed.
Sinds begin 2020 zien we echter een toename in het aantal bijplaatsingen. Soms is een
storing daar de oorzaak van maar we zien ook steeds vaker dat gebruikers gemakshalve
zakken bijplaatsen. Op de locaties Langstuk en Tussenweg vinden de meeste bijzettingen
plaats. Op andere locaties komt dat ook wel voor maar dat heeft dan vaak te maken met
technische problemen aan de o.c.
De problemen bij Tussenweg worden vooral veroorzaakt omdat er onvoldoende
inzamelcapaciteit is voor plastic+. Om dat op te lossen wordt daar op korte termijn extra
inzamelcapaciteit gerealiseerd. Bij Langstuk gaat het vooral om foutief aanbied gedrag.
Met Woonwaarts en Dar starten we daar een informatiecampagne voor op.
Eerdere besluiten
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Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
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Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
Vraag 1
Bent u ermee bekend dat de ondergrondse containers frequent vol zitten en dat ‘bijzet
afval’ met regelmaat naast de ondergrondse containers (oc’s) wordt gedumpt?
Antw. 1
Wij zijn ervan op de hoogte dat er geregeld bijzettingen plaatsvinden bij de oc’s. Om
kopieergedrag zoveel als mogelijk tegen te gaan is afgesproken dat wijkbeheer de
bijzettingen snel verwijdert.
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Vraag 2
Monitort u dit probleem, en wat blijkt er uit uw cijfers?
Antw. 2
De afgelopen maanden is de situatie inderdaad gemonitord. Met name op de locaties
Langstuk en de Tussenweg vinden er geregeld bijzettingen plaats. Op andere locaties
komt het ook voor maar dat is niet structureel. Meestal is een niet goed functionerende
of volle o.c. dan de oorzaak.
Voor de locatie Tussenweg geldt dat er onvoldoende capaciteit is voor men name de
inzameling van plastic+. Op korte termijn lossen we dit probleem op door daar een extra
o.c. bij te plaatsen.
Bij Langstuk is er vooral sprake van foutief aanbiedgedrag. Het lijkt er sterk op dat een
aantal gebruikers geen zin heeft om te betalen voor het aanbieden van restafval in de
o.c’s.
Vraag 3
Deelt u onze mening dat de situatie niet is verbeterd in het afgelopen jaar?
Antw. 3
Het lijkt er op dat de coronacrisis hier ook invloed op heeft. Tijdens de thuiswerk periode
is er meer afval aangeboden dan gebruikelijk. Hierdoor is er enige tijd sprake geweest
van een zgn. ‘overloop.’ Dit neemt overigens niet weg dat er ook nu nog steeds
bijzettingen plaatsvinden. Het lijkt met name bij Langstuk een structureel karakter te
krijgen.
Vraag 4
Wat gaat het college er aan doen om de situatie te verbeteren?
Antw. 4
Het merendeel van de bijzettingen vindt plaats in het weekend. We hebben gekozen voor
een stapsgewijze aanpak. Om het risico op volle containers te minimaliseren is vanaf
maart de ledigingscyclus aangepast van vrijdag en dinsdag naar vrijdag en maandag. We
zien dat deze maatregel over het algemeen een positief effect heeft op het aantal
bijzettingen maar helaas zijn niet alle problemen ermee opgelost. Ondanks het feit dat de
containers niet vol zitten vinden er toch nog bijzettingen plaats. Dit is vooral bij Langstuk
het geval.
In samenspraak met Dar onderzoeken we voor de locatie Langstuk momenteel verdere
mogelijkheden om deze ongewenste situatie te beëindigen. Handhaven is een lastige als
het gaat om het openen van zakken. Met Dar is nu afgesproken dat we eerst via de
media en met flyers de gebruikers van de betreffende o.c.’s gaan vragen om ze op een
juiste manier te gebruiken. Hiervoor benaderen we ook Woonwaarts omdat veel
gebruikers van de betreffende o.c.’s in één van hun woningen wonen. Daarnaast zetten
we afvalcoaches in die ter plaatse met gebruikers hierover in gesprek gaan. Als blijkt dat
deze maatregelen niet het gewenste effect sorteren schalen we op. Opties zijn dan het
doorzoeken van zakken naar mogelijke adressen maar ook de inzet van camera’s is een
optie.
Vraag 5
Heeft u onze eerdere suggestie verkent om te werken met een duidelijk zichtbaar
‘stoplicht’ bij de container, en wat levert die verkenning op?
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Antw. 5
Uit onze monitoring is gebleken dat de oorzaak van de bijzettingen vaak niet een volle
containers is. Het aanbrengen van een stoplicht functie op de o.c.’s zal ons inziens dan
ook nagenoeg geen effect hebben. Overwogen is desondanks een proef te starten maar
gezien het vorengenoemde en mede gezien de kosten is daar vanaf gezien.
Vraag 6
Zijn er mogelijkheden om te handhaven op het illegaal plaatsen van bijzet afval, en (hoe)
zet u die in?
Antw. 6
Zie antw. 4.
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